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. هناك قيادة إسرائيلية واحدة تخطط للعمل العسكري ضد الشعب الفلسطيني وتنسق المهام وتنفذها
ن أما الشعب الفلسطيني فله قيادات متعددة، وإن حصل تنسيق في العمل العسكري فغالبا يتم بي

 هذه .الشباب الميدانيين الذين ال يعرفون هدفا لهم سوى مقارعة االحتالل نحو تحرير الوطن
يسير . مسألة تعتبر نقطة قوة لصالح إسرائيل ونقطة خلل كبيرة في الترتيبات الداخلية الفلسطينية

بة الجيش اإلسرائيلي وفق استراتيجية عسكرية واضحة ويضع لها التكتيكات الميدانية المناس
والقابلة للتطوير والتعديل، بينما يسير المقاومون الفلسطينيون وفق تقديرات قد تتباين وتتعدد، وقد 

 .تكون غير مبنية على أسس علمية ودراسات دقيقة
أعتقد أن المقاومين الفلسطينيين يستحقون كل تقدير على ما يبذلونه من جهود في مواجهة العدو 

ووحشية الهجمات الصهيونية المكثفة والمستمرة ضد كل ما هو على الرغم من قسوة والصهيوني 
يوظف الجيش اإلسرائيلي قدراته العسكرية الهائلة والمتطورة تقنيا لقتل الناس وتدمير . فلسطيني

البيوت وحرق الشجر والحجر، وبالرغم من ذلك ال يستطيع أن يمنع أعمال المقاومة التي توقع في 
ائر الصهاينة أقل بكثير من الخسائر التي تصيب الشعب صحيح أن خس. صفوفه الخسائر

الفلسطيني، لكنه من المعروف تاريخيا أن ضربات المقاومة المحدودة ذات فاعلية أكبر بكثير من 
ومن المعروف أيضا أن خسائر قوى االحتالل الباغية أقل بكثير من . فاعلية الجيوش النظامية

   .خسائر المقاومة
حدى المشاكل، الهامة التي تعاني منها الساحة الفلسطينية تتمثل في عدم وجود لكن المشكلة، أو إ

 تعمل فصائل المقاومة مستقلة بدون تنسيق .غرفة عمليات مشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية
. فيما بينهم وتبعا لظروف الزمان والمكانأحيانا فيما بينها إال من تنسيق الشباب المقاومين ميدانيا 

وجد هناك استراتيجية مقاومة فلسطينية واحدة، وال قيادة عسكرية وأمنية موحدة، وال حتى ال ت
رؤية نظرية لما يجب أن تكون عليه األمور فتجتمع حولها مختلف الفصائل التي ترى في 

 .المقاومة سبيال السترداد الحقوق الفلسطينية
لدفاع عن الشعب الفلسطيني وطرد ال يوجد فصيل فلسطيني واحد يستطيع وحده القيام بأعباء ا

تتطلب القضية . استرداد الحقوق مهما بلغ من القوة وسعة االنتشار الجماهيرياالحتالل و
الفلسطينية حشد كل الطاقات الفلسطينية والعربية واإلسالمية بسبب ضخامة القوى التي تدعم 

من .  أن يتوفر الحشد الفلسطينيإسرائيل، وإذا لم يتوفر الحشد العربي واإلسالمي، فإنه من األجدر
المطلوب توظيف الطاقات الفلسطينية الجماهيرية والمهنية والحرفية والنضالية والعلمية والفكرية 

أي أن التوجه إلى كل الناس هي مسؤولية كل فصيل فلسطيني، . لتصب جميعها في خانة الخالص
كر حركة حماس التي تعتبر وهنا أخص بالذ. ومسؤولية الفصائل الكبيرة على وجه الخصوص
إنها حركة تحمل في عنقها مسؤولية جمع . التنظيم الفلسطيني األوسع انتشارا واألكثر شعبية

 .أمني مشترك يرفع من دقة األداء الفلسطيني-الفصائل الفلسطينية ضمن عمل عسكري
إنه . العمليات المشتركة ال تعتدي على حق أي فصيل فلسطيني في االستقطاب الجماهيريغرفة 

من المعروف أن هناك اختالفات فكرية وآيديولوجية بين الفصائل الفلسطينية، لكن هذا ال عالقة له 
ل ال يختلف فصيل مقاوم مع فصي. بالمقاومة الفلسطينية أو بالشؤون العسكرية واألمنية الفلسطينية

آخر بأن المقاومة عبارة عن وسيلة فعالة في مواجهة االحتالل، وال تختلف الفصائل في ضرورة 
أحوال المنخرطين في أعمال مالحقة العمالء وفي تحصين المجتمع الفلسطيني أمنيا والتدقيق في 



تعرف الفصائل الفلسطينية أن رصاص الصهاينة ال يفرق بين الفلسطينيين وال بين . المقاومة
الصهاينة موجودون في بغداد وكل العراق ألنهم يعتبرون . الفصائل وال بين العرب والمسلمين

 .وهكذا شأن كل أقطار العرب والمسلمين. العراق امتدادا لفلسطين كما هي فلسطين امتداد للعراق
أي أنه ليس من المطلوب من أي فصيل فلسطيني مقاوم أن يتخلى عن فكره أو عقيدته أو 

للدولة جيش . جيته، لكنه المطلوب توحيد هذا العمل المقاوم الذي هو عماد وسائل التحريرآيديولو
كل حزب يحاول أن . واحد يتمتع بمهام أمنية وعسكرية، وفي الدولة أحزاب وجماعات كثيرة

 .يكسب شعبية، لكنه في النهاية يستظل باألمن الذي يوظفه الجيش
 :ية من غرفة العمليات الفلسطينية المشتركةسيحصد الشعب الفلسطيني الفوائد التال

هناك استعراضيون . إنهاء عملية فوضى السالح التي تظهر أحيانا على الساحة الفلسطينية: أوال
فلسطينيون ال يظهر سالحهم إال في األفراح ومواكب تشييع الشهداء، وهناك من يستعمل السالح 

ت ستضع معايير واضحة لحمل السالح الوطني، غرفة العمليا. لتصفية حسابات أو البتزاز الناس
 .ومعايير أخرى للسالح غير الوطني

. سيتوقف العمل العسكري الذي يقوم بمبادرات فصائلية فردية ووفق اجتهادات الميدانيين: ثانيا
 .بمعنى أن العمل العسكري الموحد هو الذي يضع استراتيجية اإلعداد والتنظيم والتهيئة والتنفيذ

تتوقف المنافسات الفصائلية التي تتميز برغبة كل فصيل في إبراز نفسه على أنه فاعل س: ثالثا
عندها أيضا لن تتنابز الفصائل . على الساحة مما يسبب هموما أمنية إضافية للشعب الفلسطيني

العمليات ستصبح فلسطينية، . حول من قام بالعملية وحول انتماء الشهيد السياسي والتنظيمي
 .هداء فلسطينيينوسيصبح الش

العمالء والجواسيس، وبرامج من أجل القضاء على أسباب سيتم وضع استراتيجية لمالحقة : رابعا
 .ظاهرة الخيانة

 .سيكون الشعب أكثر قدرة على الرد على االعتداءات الصهيونية وعلى استمرار االحتالل: خامسا
لدى فلسطينية أمام العالم بخاصة ستتحسن صورة العمل المقاوم الفلسطيني والفصائل ال: سادسا

من المفروض أن يكون الفلسطينيون قدوة مما سيمكنهم من كسب . ظهيرهم من العرب والمسلمين
 .المزيد من الدعم الشعبي المادي والمعنوي

وعليه فإن الدعوة موجهة إلى حماس والجهاد اإلسالمي والقيادة العامة والجبهة الديمقراطية 
إنه . تفكير جديا باألمر والتوجه نحو التخطيط لمثل هذا المشروع وتنفيذهوالجبهة الشعبية لل

وإذا . في التفرق الضعف، وفي االجتماع قوة. مشروع حيوي ويخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية
 .كان الفلسطينيون يطالبون العرب بالوحدة فاألولى أن يوحدوا صفوفهم أوال

 
  


